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O “novo” regulamento do controlo oficial - Regulamento 2017/625 relativo aos 
CONTROLOS OFICIAIS E OUTRAS ATIVIDADES OFICIAIS vem introduzir: 
 

A) Algumas alterações directas no Regulamento 1151/2012 relativo aos 
regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios; 
 

 
B) Algumas alterações indirectas ao mesmo regulamento 1151/2012 , 

designadamente no que diz respeito à natureza e qualificações exigidas 
as entidades a quem as autoridades dos EMs podem delegar 
competências em matéria de controlo oficial; 
 
 

C) Exigências suplementares de competência e de transparência às 
autoridades dos Estados membros e na sua forma de actuação, mas 
também um maior nível de responsabilização dos operadores. 

 
 
 
 
Neste documento assinalam-se as principais alterações e as disposições 
consideradas mais importantes e que têm reflexos neste sector de produtos 
com nomes qualificados (DOP, IGP e das ETG) 
 
Este texto técnico não substitui a leitura integral do Regulamento 2017/625. 
Os excertos e sublinhados são da responsabilidade da autora 

 
 
 
 

As  alterações são aplicáveis a partir de 14 de Dezembro  de 2019 
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A – Alterações directas ao Regulamento nº 
1151/2012 
 
Alterações introduzidas no Regulamento nº 1151/2012 – Regimes de 

qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios pelo Regulamento 

2017/625 CONTROLOS OFICIAIS E OUTRAS ATIVIDADES OFICIAIS que visam 

assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e 

alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, 

fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES 

COMUNS 

CAPÍTULO I 

Controlos oficiais das denominações de origem 
protegidas, das indicações geográficas

 protegidas e das 
 especialidades tradicionais garantidas 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES 

COMUNS 

CAPÍTULO I 

Controlos oficiais das denominações de origem 
protegidas, das indicações geográficas

 protegidas e das 
 especialidades tradicionais garantidas 

 

Artigo 
35º 

 
Âmbito de 
aplicação 

 
As disposições do presente capítulo aplicam-se 
aos regimes de qualidade previstos no Título II 
e no Título III. 
 

Artigo 
35º 

 
Âmbito de 
aplicação 

 
As disposições do presente capítulo aplicam-se 
aos regimes de qualidade previstos no Título II 
1 e no Título III 2. 
 
 
 

                                                           
1 Título II do Reg 1151/2012 -  DENOMINAÇÕES DE ORIGEM PROTEGIDAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 
2 Título III do Reg 1151/2012 - ESPECIALIDADES TRADICIONAIS GARANTIDAS 
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Artigo 
36º 

 
Designação da autoridade 

competente 
 
1.      De acordo com o Regulamento (CE)  nº  
882/2004, o s  Estados-Membros designam a 
autoridade ou autoridades competentes 
responsáveis pelos controlos oficiais realizados 
para verificar o cumprimento dos requisitos 
legais relativos aos regimes de qualidade 
estabelecidos pelo presente regulamento. 
 
Os    procedimentos    e    requisitos   do   
Regulamento (CE) nº   882/2004   são aplicáveis, 
com as necessárias adaptações, aos controlos 
oficiais realizados para verificar o cumprimento 
dos requisitos legais relativos aos regimes de 
qualidade para todos os produtos abrangidos 
pelo Anexo I do presente regulamento. 

Artigo 
36º 

 
Conteúdo dos controlos oficiais 

 
1. suprimido 

2.  As autoridades competentes referidas no  nº  
1 devem oferecer garantias adequadas de 
objectividade e de imparcialidade e ter ao seu 
dispor o pessoal qualificado e os recursos 
necessários para o desempenho das suas 
funções. 

2. suprimido 

3. Os controlos oficiais incluem: 
 
 
 
 
a) A verificação da conformidade dos produtos 

com o caderno de especificações 
correspondente; e 

 
b) O acompanhamento da utilização das 

denominações registadas para descrever os 
produtos colocados no mercado, nos termos 
do artigo 13º para as denominações 
registadas em aplicação do Título II, e nos 
termos do artigo 24º para as denominações 
registadas em aplicação do Título III. 

3. Os controlos oficiais efectuados nos 
termos do Regulamento (UE) 2017/625 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
incluem: 

 
a) A verificação da conformidade dos produtos 

com o caderno de especificações 
correspondente; e 

 
b) O acompanhamento da utilização das 

denominações registadas para descrever os 
produtos colocados no mercado, nos termos 
do artigo 13º 3 para as denominações 
registadas em aplicação do Título II, e nos 
termos do artigo 24º 4 para as denominações 
registadas em aplicação do Título III. 

                                                           
3 Artigo 13º do Reg 1151/2012 - Protecção 
4 Artigo 24º do Reg 1151/2012 - Restrições à utilização de denominações registadas 
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Artigo 
37º 

 
Verificação da conformidade com o 

caderno de especificações do 
produto 

  
1.  No que respeita às denominações de origem 
protegidas, indicações geográficas protegidas e 
especialidades tradicionais garantidas que 
designam produtos originários da União, a 
verificação da conformidade com o caderno de 
especificações do produto, antes da colocação do 
produto no mercado, é efectuada por: 
 
 
 
a) Uma ou mais das autoridades competentes 
referidas no artigo 36º  do presente 
regulamento; e/ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Um ou mais organismos de controlo, na 
acepção do artigo 2º, ponto 5), do Regulamento 
(CE) nº882/2004, que funcionem como 
organismos de certificação de produtos. 
 

Artigo 
37º 

 
Verificação da conformidade com o 

caderno de especificações do 
produto 

 
1. No que respeita às denominações de origem 
protegidas, indicações geográficas protegidas e 
especialidades tradicionais garantidas que 
designam produtos originários da União, a 
verificação da conformidade com o caderno de 
especificações do produto, antes da colocação 
do produto no mercado, é efectuada: 
 
 
 
 
 
a) Pelas autoridades competentes 
designadas nos termos do artigo 4º do 
Regulamento (UE) 2017/625 5, ou, 
 

 
 

b) Por organismos delegados, na acepção do 
artigo 3º, ponto 56, do Regulamento (UE) 
2017/625; 
 
 
 

                                                           
5  Artigo 4º Designação das autoridades competentes 
1. Os Estados-Membros designam, para cada um dos domínios regidos pelas regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, a 
autoridade ou as autoridades competentes às quais conferem a responsabilidade pela organização ou realização dos 
controlos oficiais e de outras actividades oficiais. 
 
6 Artº 3º, nº 5 do Reg. 2017/625 - «Organismo delegado», uma pessoa colectiva distinta na qual as autoridades 
competentes tenham delegado determinadas tarefas de controlo oficial ou determinadas tarefas relacionadas com outras 
actividades oficiais; 
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Os custos de tal verificação da conformidade 
com o caderno de especificações podem ser 
suportados pelos operadores sujeitos aos 
referidos controlos. Os Estados-Membros 
também podem contribuir para esses custos. 

Os custos de tal verificação da conformidade 
com o caderno de especificações podem ser 
suportados pelos operadores sujeitos aos 
referidos controlos. Os Estados-Membros 
também podem contribuir para esses custos. 
 

2.      No que respeita às denominações de 
origem, indicações geográficas e especialidades 
tradicionais garantidas que designam produtos 
originários de países terceiros, a verificação da 
conformidade com o caderno de especificações, 
antes da colocação do produto no mercado, é 
efectuada por: 

 
a) Uma ou mais autoridades públicas 
designadas pelo país terceiro; e/ou 

 
b) Um ou mais organismos de certificação 
de produtos. 

 

2.      No que respeita às denominações de 
origem, indicações geográficas e especialidades 
tradicionais garantidas que designam produtos 
originários de países terceiros, a verificação da 
conformidade com o caderno de especificações, 
antes da colocação do produto no mercado, é 
efectuada por: 

 
a) Uma ou mais autoridades públicas 
designadas pelo país terceiro; e/ou 

 
b) Um ou mais organismos de certificação 
de produtos. 

 
 
3.      Os Estados-Membros tornam públicos os 
nomes e endereços das autoridades e dos 
organismos referidos no nº   do presente artigo 
e actualizam periodicamente essas informações. 

 
A Comissão torna públicos os nomes e 
endereços das autoridades e dos organismos 
referidos no nº 2 do presente artigo e actualiza 
periodicamente essas informações. 

 
 

 
3.    suprimido   
 
 
 
 
A Comissão torna públicos os nomes e 
endereços das autoridades e dos organismos 
referidos no nº 2 do presente artigo e actualiza 
periodicamente essas informações. 

 
 

4.      A Comissão pode adoptar, sem recorrer ao 
procedimento a que se refere o artigo 57º nº 2, 
actos de execução que definam os meios pelos 
quais são tornados públicos os nomes e 
endereços dos organismos de certificação de 
produtos referidos nos nºs  1 e 2 do presente 
artigo. 

A Comissão pode adoptar, sem recorrer ao 
procedimento a que se refere o artigo 57º nº 2 7, 
actos de execução que definam os meios pelos 
quais são tornados públicos os nomes e 
endereços dos organismos de certificação de 
produtos referidos no nº  2 do presente artigo. 

 

                                                           

7  Reg. 1151/2012 Artigo 57º  Procedimento de comité  2. Caso se faça referência ao presente número, aplica-
se o artigo 5º do Regulamento (UE) nº 182/2011.  

Na falta de parecer do comité, a Comissão não pode adoptar o projecto de acto de execução, aplicando-se o artigo 
5º, n.º 4, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) nº 182/2011. 
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Artigo 
38º 

 
Fiscalização da utilização da 

denominação no mercado 
 
Os Estados-Membros comunicam à Comissão o 
nome e o endereço das autoridades competentes 
referidas no artigo 36º. A Comissão torna 
públicos os nomes e endereços dessas 
autoridades. 

 
Os Estados-Membros realizam controlos, com 
base numa análise de risco, para assegurar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento e, em caso de incumpri- 
mento, aplicam as sanções administrativas 
adequadas. 

 

Artigo 
38º 

 
Fiscalização da utilização da 

denominação no mercado 
 
Suprimido 
 
 
 
 
suprimido 

Artigo 
39º 

 
Delegação  nos   organismos  de  controlo   
por  parte  das autoridades competentes  

1.      Nos   termos   do   artigo   5º     do  
Regulamento   (CE) nº    882/2004,   as 
autoridades  competentes  podem  delegar num 
ou mais organismos de controlo tarefas 
específicas relacionadas com os controlos 
oficiais dos regimes de qualidade. 

 

                                Artigo  
                                   39º 
Organismos delegados que realizam controlos 

em países terceiros 
Os organismos delegados que realizam 
controlos em países terceiros, referidos no nº 2, 
alínea b), ou no artigo 37º, são acreditados de 
acordo com a norma harmonizada aplicável 
intitulada “Avaliação da conformidade — 
Requisitos para organismos que procedem à 
certificação de produtos, processos e serviços”. 
Estes organismos delegados podem ser 
acreditados por um organismo nacional de 
acreditação da União, nos termos do 
Regulamento (CE) nº 765/2008, ou por um 
organismo de acreditação fora da União que seja 
signatário de um convénio multilateral de 
reconhecimento sob os auspícios do Fórum 
Internacional para a Acreditação 

 
2.      Esses organismos de controlo  devem ser 
acreditados de acordo com a norma europeia 
EN 45011  ou com o ISO/IEC Guide 65 

 
 
suprimido 
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(Requisitos gerais para organismos de 
certificação de produtos). 

 
    3.      A acreditação referida no nº 2 do presente 
artigo só pode ser realizada por: 
 
a) Um organismo nacional de acreditação da 

União, nos termos do disposto no 
Regulamento (CE)  nº  765/2008;  ou 

b) Um organismo de acreditação fora da União 
que seja signatário de um convénio 
multilateral de reconhecimento sob os 
auspícios do Fórum Internacional para a 
Acreditação. 

 

 
 
 
 
suprimido 

Artigo 
40º 

 
Planeamento e comunicação das 

actividades de controlo 
 
1.      Os Estados-Membros asseguram que as 
actividades de controlo das obrigações previstas 
no presente capítulo sejam especificamente 
incluídas numa secção separada dos planos 
nacionais de controlo plurianuais, nos termos 
dos artigos 41º, 42º e 43º  do Regulamento (CE)  
nº  882/2004. 
 

Artigo 
40º 

 
Planeamento e comunicação das 

actividades de controlo 
 
1.      Os Estados-Membros asseguram que as 
actividades de controlo das obrigações previstas 
no presente capítulo sejam especificamente 
incluídas numa secção separada dos planos 
nacionais de controlo plurianuais, nos termos 
dos artigos 41º, 42º e 43º  do Regulamento (CE)  
nº  882/2004. 
 

2.      Os relatórios anuais sobre o controlo das 
obrigações estabelecidas no presente 
regulamento devem incluir uma secção 
separada que contenha as informações previstas 
no artigo 44º do Regulamento (CE)  nº  
882/2004. 
 

2. Os relatórios anuais sobre o controlo das 
obrigações estabelecidas no presente 
regulamento devem incluir uma secção 
separada que contenha as informações previstas 
no artigo 44º do Regulamento (CE)  nº  
882/2004. 
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B - ALTERAÇÕES DE FUNDO 

 

 
Artigo 3º, ponto 5, do Regulamento (UE) 2017/625; 

«Organismo delegado», uma pessoa colectiva distinta na qual as 
autoridades competentes tenham delegado determinadas 
tarefas de controlo oficial ou determinadas tarefas relacionadas 
com outras actividades oficiais; 
 

 

Artigo 29º, ponto b) iv, do Regulamento (UE) 2017/625; 
 

O organismo delegado funciona e está acreditado em 
conformidade com as normas relevantes para as tarefas 
delegadas em questão, nomeadamente a norma EN ISO/IEC 
17020 «Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos 
de organismos de inspecção», 

 

Artigo 30º 

As autoridades competentes podem delegar determinadas 
tarefas de controlo oficial numa ou mais pessoas singulares  
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NOTA MUITO IMPORTANTE: Apesar das disposições 
previstas pelos artigos  29 e 30, acima referidas, foi assumida 
a seguinte posição oficial em Junho de 20198:  O artigo 39 do 
Reg. Nº 1151/2012, tal como modificado pelo novo 
regulamento do controlo oficial continuará a aplicar-se nos 
países terceiros, enquanto que o artigo 29 do novo 
regulamento do controlo oficial aplicar-se-á na acreditação 
de organismos delegados. O artigo 29 do novo regulamento 
do controlo oficial define as condições para o organismo 
delegado e no seu ponto b) iv) determina que o organismo 
delegado “funciona e está acreditado em conformidade com 
as normas relevantes para as tarefas delegadas em questão, 
nomeadamente a norma EN ISO/IEC 17020 …”. A norma 
relevante para o controlo dos produtos com DOP/IGP ou ETG 
mantém-se a Norma EN ISO/IEC 17 065, a qual faz referência 
à Norma EN ISO/IEC 17020. A referência à norma 17020 no 
artigo 29 b) iv) é usada apenas para fins exemplificativos ( daí 
a utilização do termo “nomeadamente”) 

 

 

  

                                                           
8 Tradução livre de Ana Soeiro. 
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C - Disposições muito importantes do 
Regulamento 2017/625 

 
TÍTULO I 
 
OBJETO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES 
Artigo 1º 
Objecto e âmbito de aplicação 
1. O presente regulamento estabelece regras para: 
a) A realização de controlos oficiais e outras actividades oficiais pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros; 
b) O financiamento dos controlos oficiais; 
c) A assistência e cooperação administrativas entre os Estados-Membros tendo em vista a correcta 
aplicação das regras referidas no nº 2; 
d) A realização de controlos pela Comissão nos Estados-Membros e nos países terceiros; 
e) A adopção das condições a respeitar no que concerne os animais e as mercadorias que entram 
na União provenientes de países terceiros; 
f) O estabelecimento de um sistema informatizado de gestão das informações e dos dados 
relacionados com os controlos oficiais. 
2. O presente regulamento é aplicável aos controlos oficiais realizados para verificar o 
cumprimento das regras, quer sejam estabelecidas ao nível da União quer sejam adoestadas pelos 
Estados-Membros, destinadas a aplicar a legislação da União nos domínios relativos: 
a) Aos géneros alimentícios e à segurança, integridade e salubridade dos mesmos, em qualquer 
fase da produção, transformação e distribuição dos géneros alimentícios, incluindo regras 
destinadas a garantir práticas leais no comércio e a proteger os interesses dos consumidores 
e a sua informação, bem como o fabrico e a utilização dos materiais e objectos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos; 
b) …..; 
 
i) À produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos; 
j) À utilização e à rotulagem das denominações de origem protegidas, das indicações 
geográficas protegidas e das especialidades tradicionais garantidas. 

 
Artigo 2º 
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Controlos oficiais e outras actividades oficiais 
1. Para efeitos do presente regulamento, por «controlos oficiais» entende-se as actividades 
realizadas pelas autoridades competentes ou pelos organismos delegados ou as pessoas 
singulares em que determinadas tarefas de controlo oficial tenham sido delegadas nos termos 
do presente regulamento a fim de verificar: 
a) O cumprimento pelos operadores do presente regulamento e das regras referidas no artigo 
1º, nº 2; e…. 
 

 

 

 

Artigo 5º 
Obrigações gerais aplicáveis às autoridades competentes e às autoridades de controlo da 
produção biológica 
1. As autoridades competentes e as autoridades de controlo da produção biológica devem: 
a) Ter em vigor procedimentos e/ou  disposições destinadas a assegurar a eficácia e adequação 
dos controlos oficiais e outras actividades oficiais; 
b) Ter em vigor procedimentos e/ou disposições destinados a assegurar a imparcialidade, a 
qualidade e a coerência dos controlos oficiais e outras actividades oficiais a todos os níveis; 
c) Ter em vigor procedimentos e/ou disposições destinados a assegurar que o pessoal que 
realiza controlos oficiais e outras actividades oficiais não se encontre em situação de conflito 
de interesses; 
d) Dispor de, ou ter acesso a uma capacidade laboratorial adequada para a realização de análises, 
testes e diagnósticos; 
e) Dispor de, ou ter acesso a pessoal devidamente qualificado e com experiência adequada em 
número suficiente, para que os controlos oficiais e outras actividades oficiais possam ser 
realizados com eficiência e eficácia; 
f) Dispor de instalações e equipamento adequados e devidamente mantidos a fim de garantir 
que o pessoal possa realizar os controlos oficiais e outras actividades oficiais com eficiência e 
eficácia; 
g) Dispor dos poderes legais necessários para efectuarem controlos oficiais e outras actividades 
oficiais e tomarem as medidas previstas no presente regulamento e nas regras a que se refere 
o artigo 1º, nº 2; 
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h) Ter em vigor procedimentos legais para assegurar que o pessoal tenha acesso às instalações 
dos operadores e aos documentos que estes detêm, para que possa realizar as suas tarefas 
adequadamente; 
i) Dispor de planos de contingência e estar preparadas para os aplicar numa emergência, se 
adequado nos termos das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2. 
……. 

4. O pessoal que realiza controlos oficiais e outras actividades oficiais deve: 
a) Receber, na respectiva esfera de competências, uma formação adequada que lhe permita 
exercer as suas funções com competência e efectuar controlos oficiais e outras actividades 
oficiais de maneira coerente; 
b) Manter-se actualizado na sua esfera de competências e, se necessário, receber regularmente 
formação suplementar; e 
c) Receber formação sobre os temas indicados no capítulo I do anexo II9 e sobre as obrigações 
das autoridades competentes decorrentes do presente regulamento, conforme adequado. 
 
As autoridades competentes, as autoridades de controlo da produção biológica e os 
organismos delegados concebem e põem em prática programas de formação a fim de garantir 
que os membros do pessoal que realizam controlos oficiais e outras actividades oficiais 
recebem a formação referida nas alíneas a), b) e c). 
5. Caso mais do que uma unidade nos serviços de uma autoridade competente tenha 
competência para efectuar controlos oficiais ou outras actividades oficiais, deve garantir-se uma 
coordenação e cooperação eficientes e eficazes entre essas diferentes unidades. 
 

Artigo 9º 
Regras gerais aplicáveis aos controlos oficiais 
1. As autoridades competentes realizam regularmente controlos oficiais de todos os operadores, 
com base no risco e com uma frequência adequada, tendo em conta: 
a) Os riscos identificados relacionados com: 
i) os animais e as mercadorias, 
ii) as actividades sob o controlo dos operadores, 
iii) o local das actividades ou operações dos operadores, 
iv) ….; 
b) Quaisquer informações que apontem para a probabilidade de os consumidores poderem 
ser induzidos em erro, nomeadamente quanto à natureza, identidade, propriedades, 

                                                           
9 Como, por exemplo: Relações entre as autoridades competentes e os organismos delegados ou as pessoas singulares 
em que tenham delegado tarefas relacionadas com os controlos oficiais ou outras actividades oficiais 
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composição, quantidade, durabilidade, país de origem ou local de proveniência, método de 
fabrico ou de produção de géneros alimentícios; 
c) Os antecedentes dos operadores no que diz respeito aos resultados dos controlos oficiais 
de que tenham sido alvo e ao cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2; 
d) A fiabilidade e os resultados dos autocontrolos que tenham sido realizados pelos operadores, 
ou por um terceiro a seu pedido, incluindo, quando apropriado, regimes privados de garantia da 
qualidade, para verificar o cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2; e 
e) Qualquer informação que possa indicar um incumprimento das regras a que se refere o artigo 
1º, nº 2. 
2. ….. 
3. …. 
4. Os controlos oficiais são efectuados sem aviso prévio, excepto caso tal aviso seja necessário e 
devidamente justificado para a realização do controlo oficial. No que diz respeito aos controlos 
oficiais realizados a pedido do operador, a autoridade competente pode decidir se os controlos 
oficiais devem ser realizados com ou sem aviso prévio. Os controlos oficiais com aviso prévio não 
obstam a que sejam realizados controlos oficiais sem aviso prévio. 
5. Os controlos oficiais são efectuados, tanto quanto possível, de modo a reduzir ao mínimo 
necessário os encargos administrativos e a perturbação das operações para os operadores, 
sem que tal afecte negativamente a eficácia desses controlos. 
6. As autoridades competentes realizam os controlos oficiais da mesma maneira, tendo no entanto 
em conta a necessidade de adaptar os controlos às situações específicas, independentemente de os 
animais e as mercadorias em causa: 
a) Estarem disponíveis no mercado da União, quer sejam provenientes do Estado-Membro onde 
os controlos oficiais são efectuados quer de outro Estado-Membro; 
b) Se destinarem a exportação para fora da União; ou  
c) Entrarem na União. 
7. ….. 
 

Artigo 11º 
Transparência dos controlos oficiais 
1. As autoridades competentes efectuam os controlos oficiais com um elevado nível de 
transparência e, pelo menos uma vez por ano, disponibilizam ao público, inclusive através da 
publicação na Internet, as informações pertinentes relativas à organização e realização dos 
controlos oficiais……. 
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Artigo 13º 
Registos escritos dos controlos oficiais 
1. As autoridades competentes elaboram registos escritos de todos os controlos oficiais que 
efectuem. Esses registos podem ter suporte papel ou constar de formato electrónico. 
Tais registos devem conter: 
a) Uma descrição do objetivo dos controlos oficiais; 
b) Os métodos de controlo aplicados; 
c) Os resultados dos controlos oficiais; e 
d) Se for o caso, as medidas impostas pelas autoridades competentes ao operador em questão em 
resultado dos controlos 
oficiais. 
2. ……. 

 

 

Artigo 14º 
Métodos e técnicas dos controlos oficiais 
Os métodos e técnicas dos controlos oficiais incluem o seguinte, conforme adequado: 
a) Um exame dos controlos postos em prática pelos operadores e dos resultados obtidos; 
b) Uma inspecção: 
i) do equipamento, dos meios de transporte, das instalações e de outros locais sob o seu controlo e 
imediações, 
ii) dos animais e das mercadorias, incluindo as mercadorias semiacabadas, das matérias-primas, 
dos ingredientes, dos auxiliares tecnológicos e de outros produtos utilizados na preparação e 
produção de mercadorias ou na alimentação ou no tratamento de animais, 
iii) dos produtos e processos de limpeza e manutenção, 
iv) da rastreabilidade, da rotulagem, da apresentação, da publicidade e dos materiais de embalagem 
pertinentes, incluindo os materiais destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios; 
c) Controlos das condições de higiene das instalações dos operadores; 
d) Uma avaliação dos procedimentos em matéria de boas práticas de fabrico, de boas práticas 
de higiene, de boas práticas agrícolas e dos procedimentos baseados nos princípios da análise de 
perigos e pontos críticos de controlo (APPCC); 
e) Um exame de documentos, registos de rastreabilidade e outros registos que possam ser 
relevantes para a avaliação do cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, 
incluindo, se apropriado, os documentos que acompanham os géneros alimentícios, os alimentos 
para animais e quaisquer outras substâncias ou materiais que entrem ou saiam do estabelecimento; 
f) Entrevistas aos operadores e respectivo pessoal; 
g) A verificação das medições efectuadas pelo operador e de outros resultados de testes; 



 
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

A.Soeiro  30.07.2019 TT 28 2ª 16/21 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou parcial sem 
autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos 
legalmente previstos 
 
 

h) Amostras, análises, diagnósticos e testes; 
i) Auditorias dos operadores; 
j) Qualquer outra atividade necessária para identificar casos de incumprimento. 

 

Artigo 15º 
Obrigações dos operadores 
1. Na medida em que tal seja necessário para a realização dos controlos oficiais ou outras 
actividades oficiais, e quando solicitado pelas autoridades competentes, os operadores facultam 
ao pessoal das autoridades competentes o acesso: 
a) Ao equipamento, aos meios de transporte, às instalações e a outros locais sob o seu controlo e 
suas imediações; 
b) Aos seus sistemas informatizados de gestão da informação; 
c) Aos animais e mercadorias sob o seu controlo; 
d) Aos seus documentos e a quaisquer outras informações relevantes. 
2. Durante os controlos oficiais e outras actividades oficiais, os operadores prestam apoio ao 
pessoal das autoridades competentes e das autoridades de controlo da produção biológica, e 
cooperam com o referido pessoal, no desempenho das suas tarefas. 
3…….. 

 

Artigo 26º 
Regras específicas aplicáveis aos controlos oficiais e a outras actividades oficiais realizadas 
pelas autoridades competentes no que diz respeito às denominações de origem protegidas, 
às indicações geográficas protegidas e às especialidades tradicionais garantidas 
 
1. Não obstante o disposto no artigo 31º, nº 3 10, no que diz respeito às regras a que se refere 
o artigo 1º, nº 2, alínea j), caso tenham delegado as decisões relativas à autorização da 
utilização da denominação registada de um produto, as autoridades competentes podem 
também delegar a aplicação das seguintes medidas: 
a) Ordenar que determinadas actividades do operador sejam sujeitas a controlos oficiais 
sistemáticos ou mais frequentes; 
b) Ordenar que o operador aumente a frequência dos autocontrolos; 

                                                           
10 Artigo 31.o 

Condições aplicáveis à delegação de determinadas tarefas relacionadas com outras actividades oficiais –  
3. As autoridades competentes não podem delegar num organismo delegado ou numa pessoa singular a decisão relativa 
às suas tarefas prevista no artigo 138.o, n.o 1, alínea b), e n.os 2 e 3. 
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c) Ordenar a modificação do rótulo a fim de respeitar as especificações do produto e as regras 
a que se refere o artigo 1º, nº 2, alínea j) 11. 
 
2. A Comissão fica habilitada a adoptar actos delegados nos termos do artigo 144º 12 para 
completar o presente regulamento através do estabelecimento de regras para a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar o cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, 
nº 2, alínea j). Esses actos delegados devem estabelecer regras relativas: 
a) Aos requisitos, métodos e técnicas referidos nos artigos 12º 13 e 14º14 para os controlos 
oficiais destinados a verificar o cumprimento das especificações dos produtos e dos requisitos 
de rotulagem; 
b) Aos métodos e técnicas específicos referidos no artigo 14º para a realização dos controlos 
oficiais destinados a garantir a rastreabilidade das mercadorias e dos animais abrangidos 
pelas regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, alínea j), em todas as fases de produção, 
preparação e distribuição, e a fornecer garantias do cumprimento dessas regras; 
c) Aos casos em que, relativamente a incumprimentos específicos, as autoridades 
competentes devem tomar uma ou mais medidas referidas no artigo 138º 15, nºs 1 e 2. 
3. A Comissão pode, por meio de actos de execução, estabelecer regras relativas às 
disposições práticas uniformes para a realização de controlos oficiais destinados a verificar 
o cumprimento das regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, alínea j), sobre: 
 
a) As disposições práticas específicas para accionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos nos artigos 102º 16 a 108º, nomeadamente o intercâmbio de 
informações entre autoridades competentes e organismos delegados a respeito dos casos de 
incumprimento ou de probabilidade de incumprimento; e 
b) As obrigações específicas dos organismos delegados em matéria de comunicação de 
informações. 
Os referidos actos de execução são adoptados pelo procedimento de exame a que se refere o 
artigo 145º, nº 2 17. 

                                                           
11 À produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos; 
12 Reg 2017/625 Artigo 144º - Exercício da delegação 
13  Reg 2017/625 Artigo 12º - Procedimentos de controlo documentados 
14  Reg 2017/625  Artigo 14º - Métodos e técnicas dos controlos oficiais 
15 Reg 2017/625  Artigo 138º - Ações em caso de incumprimento confirmado 
16 Reg 2017/625  ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVAS  Artigo 102º - Regras gerais, Artigo 103º Organismos de 
ligação, Artigo 104º Assistência a pedido, Artigo 105º  Assistência sem pedido prévio em caso de incumprimento, Artigo 
106º Assistência em caso de incumprimento que desencadeie um risco ou uma infracção grave repetida ou potencial, 
Artigo 107º Assistência com base em informações fornecidas por países terceiros, Artigo 108º Assistência coordenada e 
acompanhamento pela Comissão  
17 Artigo 145.o Procedimento de comité 
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4. Para efeitos do artigo 30º 18, é permitido delegar numa ou mais pessoas singulares 
determinadas tarefas de controlo oficial referidas no presente artigo. 

 
Artigo 28º 
Delegação de determinadas tarefas de controlo oficial pelas autoridades competentes 
1. As autoridades competentes podem delegar determinadas tarefas de controlo oficial num 
ou mais organismos delegados ou pessoas singulares, nos termos das condições previstas, 
respectivamente, nos artigos 29º e 30º. A autoridade competente assegura que o organismo 
delegado ou a pessoa singular em que essas tarefas tenham sido delegadas disponha dos 
poderes necessários para as desempenhar eficazmente. 
2. ….. 

 
Artigo 29º 
Condições aplicáveis à delegação de determinadas tarefas de controlo oficial em organismos 
delegados 
A delegação de determinadas tarefas de controlo oficial num organismo delegado a que se refere 
o artigo 28º, nº 1, é feita por escrito e cumpre as seguintes condições: 
a) A delegação contém uma descrição precisa dessas tarefas de controlo oficial que o 
organismo delegado pode desempenhar e das condições em que esse organismo pode 
desempenhar as referidas tarefas; 
b) O organismo delegado: 
i) dispõe dos conhecimentos técnicos, do equipamento e das infra-estruturas necessários para 
efectuar essas tarefas de controlo oficial que nele sejam delegadas, 
ii) dispõe de pessoal em número suficiente e com qualificações e experiência adequadas, 
iii) é imparcial e não se encontra em situação de conflito de interesses, não se encontrando 
nomeadamente em qualquer situação que possa, directa ou indirectamente, afectar a 
imparcialidade da sua conduta profissional no que se refere ao exercício dessas tarefas de controlo 
oficial que nele sejam delegadas, 
iv) funciona e está acreditado em conformidade com as normas relevantes para 
as tarefas delegadas em questão, nomeadamente a norma EN ISO/IEC 17020 
«Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de organismos de 
inspecção», 

                                                           
18 Artigo 30.o Condições aplicáveis à delegação de determinadas tarefas de controlo oficial em pessoas singulares 
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v) dispõe dos poderes suficientes para efectuar as tarefas de controlo oficial que nele sejam 
delegados; e 
c) Estão em vigor disposições que asseguram uma coordenação eficiente e eficaz entre as 
autoridades competentes que delegaram as tarefas e o organismo delegado. 
 
 
 

Artigo 30º 
Condições aplicáveis à delegação de determinadas tarefas de controlo oficial em pessoas 
singulares 
As autoridades competentes podem delegar determinadas tarefas de controlo oficial numa 
ou mais pessoas singulares,  desde que as regras previstas nos artigos 18º a 27º o permitam. Essa 
delegação é feita por escrito e deve cumprir as seguintes condições: 
a) A delegação contém uma descrição precisa das referidas tarefas de controlo oficial que as 
pessoas singulares podem desempenhar e das condições em que as pessoas singulares podem 
desempenhar essas tarefas; 
b) As pessoas singulares: 
i) dispõem dos conhecimentos técnicos, do equipamento e das infra-estruturas necessários 
para efectuar essas tarefas de controlo oficial que nelas sejam delegadas, 
ii) dispõem das qualificações e experiência adequadas, 
iii) actuam com imparcialidade e não se encontram em situação de conflito de interesses no 
que se refere ao exercício dessas tarefas de controlo oficial que nelas sejam delegadas; e 
c) Estão em vigor disposições que asseguram uma coordenação eficiente e eficaz entre as 
autoridades competentes que delegaram as tarefas e as pessoas singulares. 

 
Artigo 32º 
Obrigações dos organismos delegados e das pessoas singulares 
Os organismos delegados ou as pessoas singulares em que tenham sido delegadas 
determinadas tarefas de controlo oficial nos termos do artigo 28º, nº 1, ou determinadas tarefas 
relacionadas com outras actividades oficiais nos termos do artigo 31º devem: 
a) Comunicar os resultados dos controlos oficiais e das outras actividades oficiais por eles 
realizadas às autoridades competentes delegantes, regularmente e sempre que essas 
autoridades o solicitem; 
b) Informar imediatamente as autoridades competentes delegantes sempre que os resultados 
dos controlos oficiais revelem incumprimento ou apontem para a probabilidade de 
incumprimento, salvo disposições específicas em contrário estabelecidas entre a autoridade 
competente e o organismo delegado ou pessoa singular em causa; e 
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c) Facultar às autoridades competentes o acesso aos seus edifícios e instalações, cooperar com 
elas e prestar-lhes assistência. 

 

Artigo 33º 
Obrigações das autoridades competentes delegantes 
As autoridades competentes que deleguem determinadas tarefas de controlo oficial em 
organismos delegados ou pessoas singulares nos termos do artigo 28º, nº 1, ou determinadas tarefas 
relacionadas com actividades oficiais em organismos 
delegados ou pessoas singulares nos termos do artigo 31º, devem: 
a) Organizar auditorias ou inspecções a esses organismos ou pessoas, conforme necessário, 
evitando duplicações e tendo em conta qualquer acreditação a que se refere o artigo 29º, alínea 
b), subalínea iv); 
b) Retirar a delegação, total ou parcialmente e sem demora, caso: 
i) haja provas de que o organismo delegado ou a pessoa singular não desempenha devidamente as 
tarefas que nele foram delegadas, 
ii) o organismo delegado ou a pessoa singular não tome medidas adequadas e atempadas para 
corrigir as deficiências identificadas, ou 
iii) fique demonstrado que a independência ou imparcialidade do organismo delegado ou da pessoa 
singular está comprometida. 
A presente alínea não prejudica a competência das autoridades competentes para retirar a 
delegação por outras razões para além das referidas no presente regulamento. 

 
Artigo 139º 
Sanções 
1. Os Estados-Membros estabelecem regras sobre as sanções aplicáveis às infracções ao presente 
regulamento e tomam todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros notificam essas 
disposições à Comissão até 14 de Dezembro de 2019, notificando-a também sem demora de 
qualquer alteração subsequente das mesmas. 
2. Os Estados-Membros asseguram que as sanções pecuniárias aplicáveis às infracções ao 
presente regulamento e às regras a que se refere o artigo 1º, nº 2, cometidas por meio de 
práticas fraudulentas ou enganosas, correspondam, nos termos da legislação nacional, pelo 
menos ao benefício económico para o operador ou, conforme apropriado, a uma 
percentagem do volume de negócios do operador. 

 



 
 

 
Elab Rev Data Doc nº Ed Pag 

A.Soeiro  30.07.2019 TT 28 2ª 21/21 

Este documento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua reprodução total ou parcial sem 
autorização ou sem referência à autoria será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos 
legalmente previstos 
 
 

Artigo 145º 
Procedimento de comité 
1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente dos Vegetais, Animais e dos Géneros 
Alimentícios e Alimentos para Animais criado pelo artigo 58º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 
178/2002, salvo no que diz respeito aos artigos 25º e 26º do presente regulamento, 
relativamente aos quais a Comissão é assistida respectivamente pelos comités instituídos por 
força do Regulamento (CE) nº 834/2007 e do Regulamento (UE) nº 1151/2012. Estes comités 
são comités na acepção do Regulamento (UE) nº 182/2011. 

 

 

 
 

 

 

 


